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ROK 2021 V SKRATKE

Rodiny detí so zdravotným znevýhodnením
najmä z okresov Humenné, Snina, Vranov
nad Topľou a Bardejov.

Zamestnanci: 7

42 rodín detí so zdravotným
znevýhodnením

Počet hodín
poskytnutej služby
včasnej intervencie:
4 488,5
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PRÍHOVOR
Milí rodičia, milí priaznivci, milí čitatelia,
Opäť ubehol rok a ja môžem s radosťou
konštatovať, že aj napriek ťažkému
covidovému obdobiu sa nám podarilo podporiť
a sprevádzať štyridsať rodín so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom. V našej činnosti sme
nepoľavili ani na minútu. Neustále sme sa
stretávali s rodinami v ich domácom prostredí
ako aj v našich priestoroch. Precestovali sme za
nimi niekoľko stoviek kilometrov od Sniny, cez
Humenné, Vranov nad Topľou až po Bardejov.
Nesmierne sa teším aj z minimálnych pokrokov,
ktoré „naše“ deti dosahujú a to aj vďaka našej
službe, službe včasnej intervencie. Podarilo sa
nám spojiť rodiny s deťmi s poruchou
autistického spektra prostredníctvom spoločných
aktivít a tak vytvoriť podpornú skupinu rodičov.
Realizovali sme počas roka rôzne aktivity pre deti
a rodičov. Vzhľadom na to, že nám narástol počet
rodín s deťmi s poruchou autistického spektra,
vznikla potreba rozšíriť naše priestory a služby.
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Naša myšlienka hľadania nových priestorov
nadchla vedenie mesta, s ktorým prebiehali
intenzívne rokovania počas jedného polroka.
Mesto Humenné nám ponúklo do prenájmu nové
priestory, ktoré sme prijali. Koniec roka 2021
priniesol
začiatok
rekonštrukcie
nových
priestorov a oslovovanie sponzorov.
Sme vďační Prešovskému samosprávnemu
kraju za finančnú podporu, bez ktorej by sociálna
služba nemohla fungovať, všetkým ľuďom, ktorí
nám darovali 2%. Moja osobná vďaka patrí
zamestnancom, ktorí s láskou podporujú
a sprevádzajú
rodiny
a ich
zdravotne
znevýhodnené deti ale hlavne rodinám, ktoré
nám dôverujú a otvárajú nám nielen dvere svojich
domácnosti ale aj svoje srdcia.
Čo dodať na záver? Verím, že rozšírenie
služby včasnej intervencie o doplnkové služby
viac skvalitní život zdravotne znevýhodnených
detí a ich rodičov.
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Prajem Vám milí rodičia, priaznivci i Vám
milí čitatelia hlavne veľa zdravia a Božieho
požehnania.
S úctou,

Mgr. Danka Pavlíková
štatutárna zástupkyňa
Dieťa do dlaní o. z.
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O OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ
Dieťa do dlaní je občianskym združením,
ktoré vzniklo v roku 2016. Vznik občianskeho
združenia a neskôr zaregistrovanie služby včasnej
intervencie v roku 2018 podnietila vlastná
skúsenosť riaditeľky – predčasné narodenie
dieťaťa.
Predmetom činnosti združenia je:
− Poskytovanie základného a špecializovaného
sociálneho
poradenstva,
poskytovanie
sociálnych služieb, poskytovanie služieb pre
rodinu, jednotlivcov, skupinu a komunitu.
− Sprevádzanie rodičov v kríze, ktorým zomrelo
dieťa pri pôrode, ktorým sa narodilo
predčasne alebo so zdravotnými problémami.
− Sprostredkovanie
pomoci
sociálnej,
psychologickej, duchovnej, fyzioterapeutickej,
medicínskej, právnej.
− Sprostredkovanie pomoci pre zdravý vývoj
nedonoseného dieťaťa alebo pre zlepšenie
zdravotného stavu dieťaťa.
− Organizovanie zbierok na podporu činnosti, na
podporu jednotlivcov, skupín a komunít.
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− Sprostredkovanie alebo organizovanie účasti
na programoch zameraných na pomoc
rodinám v kríze, s chorými deťmi a rodinám,
ktorým zomrelo dieťa alebo sa narodilo
predčasne.
− Sprostredkovanie alebo organizovanie účasti
na programoch zameraných na pomoc
rodinám pri riešenie problémov detí v rodine,
v škole, na pomoc rodinám pri riešení
výchovných problémov, sociálnych problémov
a problémov v medziľudských vzťahoch.
− Sanácia rodiny.
− Organizovanie besied pre študentov stredných
škôl v rámci sociálnej prevencie a zamerané na
prípravu pre zdravý, rodinný a partnerský život.
− Sprostredkovanie alebo organizovanie účasti na
výchovno-vzdelávacích programoch, kultúrnych
a športových
programoch,
výmenných
pobytoch, liečebno – uzdravovacích pobytoch
a iných programoch podporujúcich cieľ
združenia.
− Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona
č.448/2008 o sociálnych službách.
− Poskytovanie služieb SPOD a SK podľa zákona
č.305/2005.
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O SLUŽBE
VČASNEJ INTERVENCIE
Služba včasnej intervencie je najmladšou
sociálnou službou, ktorá je zameraná na podporu
rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ide
hlavne o terénnu sociálnu službu, ktorá sa
poskytuje rodine dieťaťa so zdravotným
znevýhodnením v prirodzenom prostredí dieťaťa.
Centrum včasnej intervencie poskytuje službu
včasnej intervencie aj ambulantne, kedy
rodič/rodičia s dieťaťom prichádzajú do priestorov
prevádzky. Služba je poskytovaná pre deti od 0 do
7 rokov ich veku, ktorých vývoj je ohrozený z
dôvodu zdravotného postihnutia a rodiny
týchto detí. Interdisciplinárny tím poradcov
v zložení sociálni pracovníci, špeciálny pedagóg,
fyzioterapeut, psychológ ponúka komplexnú
podporu, pomoc a sprevádzanie rodiny.
Našimi cieľmi sú:
✓ podporovať rodičov v schopnosti zvládnuť
náročnú situáciu súvisiacu s postihnutím ich
dieťaťa;
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✓ poskytovať informácie rodine o charaktere
ťažkostiach,
špecifikách,
potrebách a
obmedzeniach vyplývajúce zo zdravotného
stavu dieťaťa.
✓ pomôcť rodine uvedomiť si možnosti, ale aj
dôsledky voľby jednotlivých možností;
✓ podporovať
silné
stránky
dieťaťa,
rešpektovanie limitov a obmedzení dieťaťa
v oblasti stimulácie komplexného vývinu
dieťaťa;
✓ viesť dieťa a rodinu k čo najvyššej miere
samostatnosti,
nezávislosti
rodiny
a začleneniu do bežného života spoločnosti.
Poskytovanie služby včasnej intervencie
rodine je bezplatné.
Dieťa do dlaní, o. z. má definovanú víziu,
poslanie, hodnoty a ciele.
Víziou zariadenia je podporovať, sprevádzať
a spájať rodiny s inak obdarenými deťmi v ich
prirodzenom rodinnom prostredí v rámci
Prešovského kraja.
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Poslaním zriaďovateľa je podpora rodiny v kríze,
posilňovanie významu a hodnoty rodiny; príprava
mladých ľudí na úlohy v rodinnom, partnerskom
a rodičovskom vzťahu; zvyšovanie sebaúcty
jedincov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej
situácii; ochrana ľudskej dôstojnosti.
/Stanovy Dieťaťa do dlaní, o. z. zo dňa 18.11.2016/.

Hodnoty: láska, prijatie, profesionalita, rešpekt,
úcta, pokora.
Cieľ zariadenia: Poskytovaním našej služby je
viesť dieťa a jeho rodinu k čo najvyššej miere
samostatnosti a k začleneniu do bežného života
v spoločnosti.
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PRÁCA V RODINÁCH DIEŤAŤA SO
ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
Práca s rodinami na začiatku roka 2021 bola
poznačená
pandemickými
opatreniami.
V prvých mesiacoch poradcovia poskytovali
sociálnu službu ambulantne a realizovali
konzultácie aj online formou. S rodinami
prevažne komunikovali formou videohovorov
prostredníctvom, ktorých boli podporou pre
rodinu. Takto riešili vzniknuté komplikácie aj
v súvislosti s pandemickou situáciou. Rodičom
ponúkali každodenné námety na prácu s deťmi
v domácom prostredí, vzhľadom na individuálne
možnosti a schopnosti rodín.
Postupom času sa pandemické obmedzenia
uvoľnili, a to opäť umožnilo poskytovať terénnu
formu sociálnej služby. Plánovanie stretnutí v
rodinách nebolo vždy jednoduché, no prispela
k tomu aktívna komunikácia s rodičmi detí.
Spolupracovali sme s odborníkmi z oblasti
školstva, výživy a psychológie. Pomocou týchto
spoluprác sme sa snažili nájsť ďalšie zdroje
pomoci a zvyšovať tak kvalitu života rodín s deťmi
so zdravotným znevýhodnením.
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Za uplynulý rok
priaznivo hodnotíme
pozitívne zmeny u všetkých našich prijímateľov
v oblastiach: percepčno-motorickej, socializačnej,
kognitívnej, komunikačnej a lokomočnej. Každé
dieťa sa vyvíja individuálnym spôsobom a je úplne
prirodzené, že medzi deťmi sú vývinové rozdiely.
Deti so zdravotným znevýhodnením potrebujú
svoj čas a spôsob prostredníctvom, ktorého sa
dokážu adaptovať na nové prostredie v materskej
škole.
Prostredníctvom
VOKS
(výmenný
obrázkový komunikačný systém) sa deti naučili
vyjadrovať svoje potreby a pocity. Procesuálne
schémy im pomohli pri učení samoobslužných
činností. Zdravotne znevýhodnením deťom, ktoré
mali nedostatky v časovej orientácii pomohol
obrázkový kalendár, ktorí sme vyrobili na
vizualizáciu dňa, mesiaca a ročného obdobia.
Rodinám sme pomáhali znížiť výdavky na
starostlivosť
o dieťa
so
zdravotným
znevýhodnením
požičiavaním
pomôcok,
odbornej literatúry a edukačných detských kníh.
Požičať si môžu napr. balančné kamene,
stacionárny bicykel, cvičebné lopty, masážne
loptičky, senzorický koberec a knihy zamerané
najmä na emocionálny vývin dieťaťa.
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Fotografia č.1: Obrázkový kalendár
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AKTIVITY CENTRA VČASNEJ
INTERVENCIE
Počas pretrvávajúcej pandemickej situácií
koronavírusu sa nám v roku 2021 podarilo
realizovať
viaceré
aktivity
s prijímateľmi
a k širokej verejnosti. Občianske združenie sa
zapojilo do projektu „Vy rozhodujete, my
pomáhame“, ktoré organizovala spoločnosť
Tesco. Náš projekt pod názvom „Naše svetielka“
bol zameraný na vybavenie multisenzorickej
miestnosti (snoezelen). V priebehu hlasovacieho
obdobia zamestnanci oslovovali zákazníkov
o hlasovaní prostredníctvom žetónov, ktoré
získali pri nákupe tovaru. Dieťa do dlaní, o. z. sa
úspešne umiestnilo na 2. mieste, a tým získalo
finančné prostriedky na zakúpenie vybavenia do
snoezelene.
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Fotografia č.2: Projekt „Naše svetielka“

V druhej polovici roka sa začalo s realizáciou
skupinových stretnutí našich prijímateľov.
Zorganizovali a uskutočnili sme 5 skupinových
aktivít pre rodiny so zdravotne znevýhodneným
dieťaťom. Tri stretnutia boli formálne a dve
neformálne. Každé stretnutie prebiehalo za
prísnych epidemiologických opatrení.
Na formálnych stretnutiach sa rodičia
zoznámili a vymieňali si svoje názory a skúsenosti
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pri výchove a starostlivosti o dieťa s poruchou
autistického spektra. Venovali sme sa témam,
akým spôsobom sa rodičia dozvedeli diagnózu
svojho dieťaťa, ako ju prijali, resp. neprijali a ako
povedať okoliu o diagnóze dieťaťa.
Fotografia č. 3: Formálne stretnutia rodičov
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Fotografia č. 4 a 5: Formálne stretnutia rodičov
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Ďalšie dve neformálne stretnutia rodičov
a detí
so
zdravotným
znevýhodnením
sa uskutočnili v exteriéri. Jedno stretnutie sa
uskutočnilo na obecnom ihrisku v Jasenove.
Ihrisko je vybavené preliezkami, hojdačkou
a lanovou dráhou. Pre väčšinu detí to boli
nepoznané aktivity. S naším usmernením a
pomocou zvládli všetky stupne náročnosti, čo
prispelo k posilneniu hrubej motoriky,
proprioceptivného vnímania a vestibulárneho
systému. Lanovú dráhu využili najmä dospelí
účastníci, ktorí so sebou zviezli aj deti. Deti sa pri
hre vzájomne spoznávali a rodičia si vymieňali
skúsenosti. V skupine vládla dobrá nálada a
družné rozhovory. Neformálne prostredie
pomohlo aj rodičom, aby sa viac otvorili a zdieľali
svoje starosti aj radosti.
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Pri ihrisku je aj ohnisko, kde si rodiny mohli
opekať. Opekanie špekáčika si vyskúšali aj deti,
pre ktoré to bola prvá skúsenosť. Rodičia sa
navzájom podelili o svoje dobroty.

Fotografia č.8 Stretnutie rodín v Jasenove
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Fotografie č. 9,10,11
Stretnutie rodín v
Jasenove
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Výlet na hrad Brekov sa mimoriadne vydaril.
Počasie bolo slnečné jesenné. Nálada výborná a
čo bolo najdôležitejšie, deti si to náramne užili.
Zábavnou formou posilňovali telo aj ducha, po
nerovnom teréne trénovali hrubú motoriku,
koordináciu aj prekonávanie osobných bariér.
Deti sa tešili z púšťania šarkana.
Fotografie č. 12, 13, 14 Hrad Brekov
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V mesiaci november sme informovali širšiu
verejnosť
o službe
včasnej
intervencie
prostredníctvom
reportáže
v regionálnej
Humenskej televízii. Do nahrávania reportáže sa
zapojili aj matky so svojimi deťmi, ktoré vyjadrili
význam služby pre ich rodinu.
Fotografie č. 15, 16, 17 Reportáž o centre včasnej
intervencie Dieťa do dlaní, o. z. v HNTV.
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K ďalším
aktivitám
a starostlivosti
o zamestnancov patrí vzdelávanie a supervízia,
ktoré sú zamerané na zvyšovanie odbornej
spôsobilosti zamestnancov. V priebehu roku 2021
zamestnanci absolvovali nasledovné formy
vzdelávania:
➢ Význam AAK pre dieťa a rodinu, obrázky ako
pomôcka na podporu komunikácie v rozsahu
4 hodín.
➢ Alternatívna a augmentatívna komunikácia
v rozsahu 2,5 hodiny.
➢ Vzťahová väzba ako základe riešenia
problémového správania dieťaťa v rozsahu 8
hodín.
➢ Komunikácia s agresívnym a ochranárskym
rodičom v rozsahu 8 hodín.
➢ Vývin reči v rozsahu 2,5 hodín.
➢ Má 3 roky a nerozpráva?/ Workshop
v rozsahu 4 hodín.
➢ Prečo a ako rozvíjať oromotoriku dieťaťa?
v rozsahu 2 hodín.
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PRÍLOHY
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KONTAKTNÉ ÚDAJE

Naše sídlo:

Dieťa do dlaní, o. z.
Partizánska 2503/1
066 01 Humenné

Mgr. Danka Pavlíková
riaditeľka
0907 420 324
info@dietadodlani.sk
CVI Dieťa do dlani

www.dietadodlani.sk

Poradcovia včasnej intervencie: 0918 595 758
dietadodlani@gmail.com
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